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Forord 
 
Norsk skredfaglig forening (forkortet Norskred) er en forening av fagfolk som gjennom sin 
virksomhet arbeider for å øke kunnskapen om snø og snøskred samt begrense ulykker, 
skader og andre ulemper som følge av snøskred. Gjennom tverrfaglig samarbeid vil 
foreningen utveksle erfaring og kunnskap, bidra til læring og folkeopplysning og 
representere fagmiljøet i sammenhenger der dette er naturlig.  
 
Fra tid til annen setter foreningen ned diverse arbeidsutvalg for å ta seg av eller utrede 
spesielle saker. Styret utnevner da medlemmer til disse utvalgene som har kompetanse og 
erfaring innen det aktuelle teamet, formulerer mandat og oppløser utvalgene igjen når 
arbeidet ansees som avsluttet. I de fleste tilfeller blir disse utvalgene oppnevnt etter styrets 
eller medlemmenes eget initiativ, men i noen tilfeller kan utvalg bli oppnevnt som følge av 
påtrykk fra f.eks. bransjer eller myndigheter som ønsker faglige råd fra et samlet fagmiljø.  
 
Denne rapporten er utarbeidet av studentutvalget i 2019 og publisert som utvalgsrapport i 
Norskred. Studentutvalget består av studentmedlemmer, dvs. studenter som skriver 
oppgave eller utføre annet akademisk arbeid relatert til snøskred. Rapporten er laget som 
innspill til styrets arbeid. Styret kan formidle rapporten videre til eventuelle interessenter og 
gi forslag til hvordan rapporten kan brukes.  
 
Styret takker studentutvalget for godt utført arbeid.  
 
Styret, 25.10.2019  
 

 
Studentutvalget ved Fonnbu i januar 2019. F.v. Thomas A. Stormoen (NTNU), Emil Solbakken 
(HVL/NTNU), Brage J. Heill (HiVolda/UiT), Håvard T. Larsen (UiB/UiO) og Ørjan Søderblom (HVL/UiO). 
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1 Mandat for utvalget 
 
Studentutvalget skal være et bindeledd mellom etablerte fagmiljø som jobber med snøskred 
i Norge og studenter innenfor relevante studieløp som vurderer en framtid i bransjen, enten 
profesjonelt, akademisk eller frivillig. Gjennom denne funksjonen, ønsker styret at utvalget 
skal bidra til at tilbudet til studentene styrkes. En slik styrking kan omfatte 
undervisningstilbud, tilgang til relevante fagressurser, oppgaver og veiledere, innblikk i og 
praksis hos relevante arbeidsgivere samt tilgjengeliggjøring av resultater fra studentarbeid 
og forskning. 
 
Utvalget har hatt en fri rolle. I samråd med styret har studentutvalget i 2018/2019 prioritert 
følgende oppgaver:  

• Lage oversikt over eksisterende snøskredfaglige studieemner/-programmer, 
herunder avdekke behov for utvikling av undervisningstilbud 

• Gi innspill til hvordan Norskred bør utvikle seg, sett fra studentenes perspektiv 
• Bidra til at studentarbeid blir kjent i fagmiljøet 
• Bygge nettverk med de øvrige studentmedlemmene 

 

2 Utvalgets sammensetting 
 
Utvalget har i 2018/2019 vært sammensatt av studenter med bakgrunn fra både geofag- og 
friluftslivstudier. 
 
Følgende studenter sitter i utvalget pr. 2019: 

• Ørjan Søderblom (UiO), leder 
• Emil Solbakken (NTNU) 
• Thomas Austin Stormoen (NTNU) 
• Brage Heil (UiT) 
• Håvard Toft Larsen (UiO) 

Kontaktpersoner i styret i Norskred har vært Birgit K. Rustad og Tore Humstad. 
 

3 Bakgrunn og arbeidsprosess 
 
3.1 Kontekst 
For å styrke fagmiljøet er det viktig med gode utdanningstilbud. Disse finnes kanskje, men 
for en student som står overfor valg av studium, kan de ulike mulighetene ligge noe skjult 
hos studiestedene. Derfor har studentutvalget i Norskred laget denne rapporten for å samle 
og oppsummere hvilke skredfaglige utdanningsmuligheter som finnes i Norge. 
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3.2 Avgrensning 
Rapporten har tatt utgangspunkt i informasjon som utvalget har fått direkte fra 
studiestedene og via informasjonssider på studiestedenes nettsider. De kursene som er tatt 
med, er enten direkte eller indirekte relevante for studenter med interesse for snøskred. Det 
kan for eksempel være at et kurs inneholder enkelte forelesninger med snøskred som 
tematikk.  
 
 
3.3 Framgangsmåte 
Utvalget har fra oppstart hatt jevnlige møter over Skype, samt en samling på Fonnbu i januar 
2019 hvor vi har diskutert innhold i rapporten, samt veien videre for utvalget.  Det er også 
sendt brev til studiestedene der de ble invitert til å gi opplysninger om fagtilbudet sitt. 
 

4 Beskrivelse av skredfaglige muligheter 
 
4.1 Universitetet i Oslo (UiO) 

Ved institutt for geofag, UiO, er det flere kurs og studieveier som har skredfaglig relevans. 

Bachelornivå   

På bachelornivå er det ingen kurs som bare omhandler skred, men relevante temaer for snø 
og skredproblematikk inngår som deler av kurs under bachelorprogrammene Geologi og 
geografi og Geofysikk og klima. Det mest relevante er GEG2210 Geomorfologi der deler av 
kurset omhandler skråningsprosesser, dvs. skred i alle former. Kurset GEO2330 Hydrologi har 
snøhydrologi som tema med feltøvelser som omhandler snø. Kurset GEO2300 Fysiske 
prosesser i geofag og GEO3131 Geomekanikk vil være nyttig for dem som ønsker å arbeide 
med den fysiske forståelsen og modellering. Kursene GEO3540 Fjernanalyse og GEO3460 
Landmåling, fotogrammetri og romlig analyse kan også være relevante som bakgrunn for 
masteroppgaver.  

Masternivå   

Det er gjennom årene gjennomført en rekke masteroppgaver innen snø og snøskred ved 
dagens Institutt for geofag og ved det tidligere Geografisk institutt. På masternivå er det fra 
2018 en egen studieretning som heter Geofarer og geomekanikk1. Her kan studentene ta en 
master innen geofarer med spesialisering mot snøskred. En kan også gjennomføre snøskred-
oppgaver under studieretningene Geomorfologi og geomatikk2 og Hydrologi og glasiologi3.  

Det tilbys en rekke andre kurs som kan være relevante for en masteroppgave om snøskred. 
Kursene kan kombineres med andre relevante kurs innen meteorologi, statistikk og 

                                                      
1 Studieretningen Geofarer og geomekanikk   
2 Studieretningen Geomorfologi og geomatikk   
3 Studieretningen Hydrologi og glasiologi  

http://www.uio.no/studier/program/geofag-master/studieretninger/geofarer-geomekanikk/index.html
http://www.uio.no/english/studies/programmes/geosciences-master/programme-options/geomorphology-geomatics/index.html
http://www.uio.no/english/studies/programmes/geosciences-master/programme-options/hydrology-glaciology/index.html
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fysikk/mekanikk avhengig av vinklingen på en masteroppgave. Av aktuelle kurs ved 
geofag kan følgende nevnes:  

• GEO4430 - Snow, Snow Hydrology and Avalanches, 
• GEO4181 - Introduction to Natural Hazards,  
• GEO4131 - Geomechanics,  
• GEO4171 - Floods and landslides,  
• GEO4120 - Near-Surface Geophysics 
• GEO4515 - Remote sensing 
• GEO4520 - Advanced remote sensing and topographic analysis  

Detaljer om kursene kan finnes ved å gå inn på linkene til kursene. 

 

4.2 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 
 
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU, i Trondheim tilbyr per dags dato 
ingen fag med hovedvekt på snø- eller snøskred. Temaet er diskutert i varierende grad i 
enkelte emner. Dette gjelder emner ved Institutt for geografi (IG), Institutt for geovitenskap 
og petroleum (IGP) og Institutt for bygg- og miljøteknikk (IBM). 
 
Institutt for geografi tilbyr emnet GEOG2004 Skred og fluviale prosesser som er et valgbart 
fordypningsemne for bachelor-, master- og lektorutdanning i geografi, der snøskred er en 
integrert, men liten del, av emnet. Emnet GEOG3514 Skråningssystemer har også snøskred 
som en tilsvarende liten del av emnet, men videreføres sannsynligvis ikke pga. manglende 
undervisningskrefter. Under kartleggingen har Norskreds studentutvalg vært i kontakt med 
instituttledelsen, men ikke studenter som har gjennomført emnene. 
 
Ved IGP er innføringsemnet TGB4112 Norges geologi og georessurser obligatorisk for linjene 
Geologi og Tekniske geofag. Emnet TGB4185 Ingeniørgeologi grunnkurs er obligatorisk emne 
for Tekniske geofag og valgbart emne for Bygg- og miljøteknikk og bachelor i Geologi. Det gis 
i disse emnene en svært kort introduksjon til snøskredtyper og hvordan disse dannes. Emnet 
TGB4200 Ingeniørgeologi, løsmasser, videregående kurs er valgbart emne for tekniske 
geofag og master i geologi. Dette inneholder to forelesninger om snø og snøskred, og to 
forelesninger om simulering av skreddynamikk og sikringstiltak for snøskred, jordskred og 
flomskred. I tillegg inngår en obligatorisk litteraturoppgave hvor et snøskredfaglig tema kan 
velges. Emnet TGB4290 Skredprosesser er det eneste rene skredfaget som tilbys ved NTNU, 
men dette tar ikke for seg snøskred. Videre viser IGP til mulighetene for utveksling ved UNIS 
på Svalbard for emner innen snø og snøskred (se avsnitt 4.4). 
 
Ved IBM tilbys emnene TVM4105 Hydrologi og TVM4106 Hydrologisk modellering, som 
begge inneholder én forelesning og én øving om snøhydrologi, med fokus på 
strålingsbalanse og modeller for beregning av snøsmelting. Emnene er valgbare i 
studieprogrammene bygg- og miljøteknikk, tekniske geofag og master i geologi. 
 

http://www.uio.no/studier/emner/matnat/geofag/GEO4430/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/matnat/geofag/GEO4181/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/matnat/geofag/GEO4131/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/matnat/geofag/GEO4171/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/matnat/geofag/GEO4120/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/matnat/geofag/GEO4515/index-eng.html
http://www.uio.no/studier/emner/matnat/geofag/GEO4520/index.html
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Konklusjonen er at med litt egeninnsats er det mulig å skrive om snøskredrelaterte tema i 
masteroppgave ved NTNU. Dette må skje i samarbeid med eksterne aktører, da det ikke er 
veiledningskompetanse tilgjengelig på NTNU. De fleste slike oppgaver er skrevet av 
studenter på Tekniske geofag eller Master i geologi, men også andre studieprogram, blant 
annet Bygg- og miljøteknikk og Fysikk og matematikk, er representert. Masteroppgaver som 
er skrevet om snø og snøskred kan søkes opp på NTNUs åpne vitenarkiv4.  
 
4.3 Universitetet i Bergen (UiB) 
 
Universitetet i Bergen (UiB) har et sterkt fagmiljø innenfor geologi og geofysikk og tilbyr 
bachelorprogram, masterprogram og PhD-program. De fleste fag og oppgaver som finnes 
her, er ikke rettet mot snøskred eller snøvitenskap selv om det relativt nye emnet GEOV217 
Geofarer GEOV217 inneholder noe relevant pensum. Emnet GEOV325 Glasiologi har også en 
del innhold om prosesser i snødekket og om hvordan snø omdannes til is over tid. Utover 
dette har det ikke vært levert noen oppgaver om snøskred de siste årene utover oversikter 
over historiske skred siden siste istid. 
 
Muligheten for å skrive masteroppgave relatert til snøskred er små da dette ikke er et 
satsningsområde ved Universitetet i Bergen. Dessuten er det få professorer som innehar 
kompetansen til å veilede innen dette temaet. Oppgavene er i stor grad styrt fra instituttets 
side, og det er liten mulighet til å utforme sin egen oppgaveformulering. Instituttet 
samarbeider i liten grad med sterke aktører innen snøskredfeltet som NVE, NGI og Statens 
vegvesen. En fordel ved UiB er derimot at de har utvekslingsavtale med Montana State 
University, som er blant de fremste institusjonene innen snøvitenskap med egne bachelor- 
og masterprogram. UiB har også egne kvoter ved UNIS der det tidvis tilbys relevante fag 
innen snøvitenskap. Mulighetene ved UNIS står beskrevet i avsnitt 4.5. 
 
4.4 Universitetet i Tromsø (UiT) 
Universitetet i Tromsø, UiT, har en sterk, tverrfaglig kompetanse innen snøskred som i 
hovedsak fokuserer på de menneskelige faktorene knyttet til snøskred.  
 
Forskningssenteret CARE (Center for Avalanche Research and Education) er hjørnesteinen i 
UiT sin skredforskning. CARE er åpne for samarbeid om skredfaglige bachelorgrader, 
mastergrader og doktorgrader. Ved UiT er CARE sterkest knyttet til Institutt for psykologi, 
Idrettshøgskolen og Handelshøgskolen i Tromsø. De har flere forskningsprosjekter ved begge 
fakultetene, både i Alta, på Svalbard og i Tromsø. CARE har også samarbeidsavtale med NVE. 
 
For øvrig tilbyr UiT også bachelor og master i geologi, men de har ingen emner som 
spesialiserer seg på snøskred. Geofagstudenter som tar master kan derimot får utveksling 
med til UNIS på Svalbard hvor man kan ta tidligere nevnte emner og spesialisere seg på den 
måten. 
 
4.5 Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) 
Universitetssenteret på Svalbard, UNIS, har et sterkt fagmiljø innen snøvitenskap med flere 
dyktige professorer med stor kompetanse på feltet. For å ta fag ved UNIS må studentene 

                                                      
4 NTNU Open, NTNUs vitenarkiv  

https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/
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være tatt opp som student ved et studieprogram (bachelor, master, Phd) ved et av 
universitetene som UNIS har avtale med. På bachelornivå er det mest relevante emnet 
AGF212 Snow and Ice Processes. På masternivå er vårpakken med AGF346 Glaciology, Snow 
and Avalanche Dynamics og AG330 Permafrost and Periglacial Environments gode kurs. 
Disse gjennomføres hvert oddetallsår og representerer kanskje den beste undervisningen 
per dags dato i Norge hvis en ønsker fordypning innen prosesser i snø.  
 
Det er mulig å gjennomføre masteroppgave ved UNIS, men da må en professor fra UNIS stå 
som vitenskapelig ansvarlig for masteren. Dette krever at studenten har den riktige 
bakgrunnen og kommer i kontakt med de riktige personene ved UNIS for eksempel gjennom 
et bachelorløp ved UNIS.  
 
4.6 Høgskulen på Vestlandet (HVL) 
 
Ved Institutt for miljø og naturfag på Høgskulen på Vestlandet kan man ta snøskredrelevante 
emner, samt ta snøskredrelaterte bachelor- og masteroppgaver. Dette i henholdsvis 
bachelorprogrammet Geologi og geofarer og masterprogrammet Climate change 
management. Emner på bachelornivå som er relevant er GE484 Geofare og skredkartlegging 
og GE448 Snø- og skredvitskap. På masternivå er det i hovedsak emnet GE4-304 Geohazards 
for land-use planning som er relevant.  
 
 
4.7 Friluftsliv  
 
De fleste friluftsliv- og naturguidestudier i Norge har en ganske lik skredfaglig oppbygning. 
Noen skoler tilbyr mer spesialiserte fag. Eksempelvis tilbyr Universitetet i Sørøst-Norge 
(USN) fordypning i bratt vinterfriluftsliv i Bø gjennom emnet 1464 Vinter II bratt, mens 
Høgskolen på Vestlandet (HVL) tilbyr emnet ID3-310 Fordypning Alpin skiferdsel i Sogndal. 
 
Alle de skredrelaterte fagene er i hovedsak tenkt for praktisk bruk for vegledere, guider og 
lærere som skal ferdes ute i terrenget med større eller mindre grupper. Ingen av skolene gir 
sertifisering i Norsk fjellsportforum, NF, men studieprogrammene gir en god blanding av 
teori og praksis gjennom flere sesonger. Bachelor- og masterstudiene innen friluftsliv ved 
USN i Bø, Høgskolen i Volda (HiVolda), UiT i Alta (UiT), Norges Idrettshøgskole i Oslo, Nord 
universitetet og HVL i Sogndal tilbyr alle muligheter for å skrive bacheloroppegave knyttet til 
skredfaglig problemstillinger.  
 
Årsstudiene ved Nord universitetet, USN, HiVolda og UiT har alle grunnleggende 
skredopplæring og sikker ferdsel gjennom flerdagerskurs med teori og praksis. 
 
 

5 Drøfting 
Flere av studiestedene i Norge har studieprogrammer som innlemmer snøskredfag, men få 
har rene emner om snø og snøskred.  
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Oversikten som er gitt i denne rapporten gir en oppsummering av studieprogram og emner 
som vi har klart å skaffe til veie. Det finnes antakelig flere emner enn vi har fått oversikt 
over. Dessuten kan flere studiesteder tilby utveksling både i Norge og utlandet og på den 
måten legge til rette på andre måter enn gjennom standard studieløp på eget institutt.    
 
Som et alternativ til å fullføre en hel grad med snøskred som tema, er det naturligvis også 
gode muligheter for å innlemme snøskred som et mindre tema i et studium med et annet 
hovedfokus. 
 

6 Utvalgets anbefalinger 
Studentutvalget anbefaler at rapporten brukes av nåværende og fremtidige studenter som 
verktøy for å finne fram til de mulighetene som allerede finnes innen snø- og snøskredfaget i 
utdanningssektoren. I tillegg anbefales det at studiestedene bruker rapporten som grunnlag 
for eventuell videreutvikling av sitt studieprogram.  
 

7 Forslag til videre håndtering 
Studentutvalget foreslår at Norskred bruker rapporten som motivasjon til videre samarbeid 
med studiestedene og utvikling av snøskredfaget i Norge.  
 
Et interessant neste steg ville være å gjøre en kartlegging av hvilke kompetansebehov som 
finnes i bransjen i dag for deretter å gi konkrete innspill til lærestedene om hvilke fag de bør 
styrke eller videreutvikle.  
 
 
 
 

Vedlegg 
I vedlegget på neste side finnes en samlet oversikt over relevante studieprogram og emner 
på norske universiteter og høgskoler. Denne oversikten er oppdatert 25.10.2019.  
 
Framtidige oppdateringer vil kunne finnes her: 
norskred.no/skredfag/utdanning/ 
 
 

https://norskred.no/skredfag/utdanning/
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Tabell 1 (vedlegg): Oversikt over studieprogram og emner på norske universiteter og høgskoler med relevans til snø og snøskred (oppdatert 25.10.2019) 

Institusjon Fakultet Institutt Studie-program Emner Kommentar       
Universitetet i Oslo (UiO) Det matematisk-

naturvitenskaplige 
fakultet 

Institutt for geofag 
(geosciences@geo.uio.no) 

Geologi og geografi (bachelor) 
Geofysikk og klima (bachelor) 

GEG2210 Geomorfologi (inkl. skråningsprosesser deriblant snøskred) 
GEO2330 Hydrologi (inkl. noe snøhydrologi) 

Samarbeidsavtale med UNIS og NVE  

Geofarer og geomekanikk (master) 
Geomorfologi og geomatikk (master) 
Hydrologi og glasiologi (master) 

GEO4181 Introduction to natural hazards 
GEO4430 Snow, snow hydrology and avalanches 
GEO4131 Geomechanics  
GEO4171 Floods and landslides  
GEO4120 Near-Surface Geophysics 
GEO4515 Remote sensing 
GEO4520 Advanced remote sensing and topographic analysis 

Samarbeidsavtale med UNIS og NVE. Finn tidligere oppgaver på UiOs 
åpne vitenarkiv.   

Norges teknisk-
naturvitenskapelige 
universitet (NTNU) 

Fakultet for 
ingeniørvitenskap 

Institutt for geovitenskap og 
petroleum (kontakt@igp.ntnu.no) 

Geologi (bachelor og master) TGB4112 Norges geologi og georessurser (kort intro til snøskred) 
TGB4185 Ingeniørgeologi grunnkurs (kort intro til snøskred) 
TGB4200 Ingeniørgeologi løsmasser, VK (noe snøskred, skreddynamikk og skredsikring) 
TGB4290 Skredprosesser (andre skredtyper enn snøskred) 

Samarbeidsavtale med UNIS  
 
NTNU har samarbeidsavtale med Statens vegvesen for veiledning av 
studentoppgaver.  
 
Finn tidligere oppgaver i arkivet NTNU Open. 

Tekniske geofag (master) 
 

Institutt for bygg og miljøteknikk 
(kontakt@ibm.ntnu.no) 

Bygg- og miljøteknikk (master) TGB4185 Ingeniørgeologi grunnkurs (kort intro til snøskred) 
TVM4105 Hydrologi (èn forelesning og èn øving om snøskred) 
TVM4106 Hydrologisk modellering (èn forelesning og èn øving om snøskred) 

Fakultet for samfunns- og 
utdanningsvitenskap 

Institutt for geografi 
(kontakt@ige.ntnu.no) 

Geografi (bachelor) GEOG2004 Skred og fluviale prosesser (snøskred er en integrert, men liten del av 
emnet) 

Samarbeidsavtale med UNIS for utveksling av studenter.  
 

Geografi (master) GEOG3514 Skråningssystemer (integrert, men liten del av emnet) 

Universitetet i Bergen (UiB) Det matematisk-
naturvitenskapelige 
fakultet 

Institutt for geovitenskap 
(post@geo.uib.no) 

Geovitenskap (bachelor) GEOV217 Geofarer (inkl. skred og snøskred) Samarbeidsavtale med UNIS og utvekslingsavtale med Montana State 
University. Se også emneoversikt fra iEarth. Finn tidligere oppgaver på 
UiBs åpne vitenarkiv.   

Geovitenskap (master) GEOV325 Glasiologi (inkl. snø på bre) 

Universitetssenteret på 
Svalbard (UNIS) 

  Arctic Technology, Arctic Geophysics 
(bachelor) 

AT205 Frozen Ground Engineering for Arctic Infrastructures  
AGF212 Snow and Ice Processes  

Samarbeidsavtale med UiO, NTNU, UiB, UiT 

Arctic Technology, Arctic Geophysics 
(master) 

AGF346 Glaciology, Snow and Avalanche Dynamics  
AGF330 Permafrost and Periglacial Environmets 
AT301 Arctic Infrastructures in a Changing Climate  

Arctic Technology (PhD) AT801 Arctic Infrastructures in a Changing Climate  
UiT – Norges arktiske 
universitet 

Fakultet for 
naturvitenskap og 
teknologi 

Institutt for geovitenskap 
(adm@ig.uit.no) 

Geologi (bachelor og master) Ingen emner direkte retta mot snøskred, men mulighet for snøskredoppgaver og 
enkeltemner på UNIS 

Samarbeidsavtale med UNIS. Finn tidligere oppgaver i UiTs åpne 
vitenarkiv.  

Det helsevitenskapelige 
fakultet 

Institutt for psykologi CARE (Center for Avalanche Research and 
Education) 

CARE er et tverrfaglig kompetansesenter for snøskred innenfor Universitetet i Tromsø. 
Her gis det mulighet for bachelor, master og PhD på et av de involvertet instituttene 
innen ulike faglige tilnærminger, f.eks. friluftsliv*, økonomi, risiko og psykologi.  

CARE har samarbeidsavtale med NVE 

Idrettshøgskolen* 

Fakultet for biovitenskap, 
fiskeri og biokjemi 

Handelshøgskolen 

Høgskulen på Vestlandet 
(HVL) 

Fakultet for ingeniør- og 
naturvitskap  

Institutt for miljø- og naturvitskap   Geologi og geofarer (bachelor) GE448 Snø og skredvitskap 
GE484 Geohazards and landslide mapping 

Mulighet for å fortsette på masterstudiet ‘Climate Change Management i 
geologi’ (se under) eller master i geofag og geografi både i Norge og 
utlandet. Finn tidligere oppgaver i arkivet HVL Open. 

Climate Change Management (master) GE4302 Geohazards for land-use planning 
GE4303 Snow science and avalanches 

Finn tidligere oppgaver i arkivet HVL Open. 

Fakultet for 
lærarutdanning, kultur og 
idrett  

Institutt for idrett, kosthald og 
naturfag  

Friluftsliv* (bachelor) ID3-310 Alpin skiferdsel (inkl. snødekkeundersøkelser, veivalg, gruppeprosesser) 
For øvrig er skredlære er en større eller mindre del av flere emner 
 

*Friluftsliv: Snøskredlære er inkludert i flere studieprogrammer med 
friluftsliv for utdanning av veiledere, lærere og guider som skal ha med 
grupper på tur (UiT, HVL, USN, HiVolda, Nord og NIH). Programmene gir 
en god blanding av teori og praksis.   
 
Et “Forum for friluftslivsfag i høyere utdanning” er lokalisert til 
Idrettshøgskolen. Dette er et samordningsorgan for universiteter og 
høyskoler som tilbyr friluftslivsfaglig utdanning. 
 
HiVolda har et samarbeid med NORTIND om samlingsbasert 
tindeveglederutdanning som gir utdannelsen både formell kompetanse til 
å jobbe med fjellføring og kurs i hele verden og 90 studiepoeng innenfor 
høyere utdanning. 
 
Finn tidligere oppgaver i Nord Open, Brage NIH, Brage Volda, USN Open 
og HVL Open. 

Høgskolen i Sørørst-Norge 
(USN) 

Fakultet for humaniora, 
idretts- og 
utdanningsvitenskap  

Institutt for friluftsliv, idrett og 
kroppsøving 

Friluftsliv*, kultur- og naturveiledning 1464 Vinter II Bratt (inkl. vurdering av skredfare, veivalg i moderat til krevende 
snøbakke).  
For øvrig er skredlære er en større eller mindre del av flere emner 
10FRIVE Emneplan for HMS,risikohåndtering og beredskap innen friluftslivsveiledning 
(etterutdanning) 

 Høgskulen i Volda (HiVolda) 
   

Avdeling for kulturfag Seksjon for idrett og friluftsliv Friluftsliv* og naturguide (bachelor) 
Tindevegleder (bachelor) 

Skredlære er en større eller mindre del av flere emner 

Nord Universitetet Fakultet for 
lærerutdanning og kunst- 
og kulturfag 

Faggruppe kroppsøving, idrett og 
friluftsliv  

Friluftsliv* (bachelor) Skredlære er en større eller mindre del av flere emner 

Norges idrettshøgskole (NIH) 
 

Seksjon for kroppsøving og 
pedagogikk 

Friluftsliv* (bachelor) Skredlære er en større eller mindre del av flere emner 
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